
दार्ाा गाउँपालिका 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 
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     विपद व्र्िस्थापन शाखाको अर्ािावषाक प्रगलि प्रलििेदन, २०७९ 

  



दार्ाा गाउँपालिकाको विपद्को पषृ्ठभलुर् िथा राहि वििरणको अिस्था :- 

कणाािी प्रदेश अन्िगाि सल्र्ान जिल्िार्ा अिजस्थि दार्ाा गाउँपालिका भौगोलिक वहसाििे कर्िोर 
अिस्थािे गदाा िषेनी पवहरो, आगिालग, भ-ुक्षर्, हािाहरुी, हनु े गरेको छ । कवहिे काही ीँ ि 
सिासार्ारणको िन, र्नको क्षलि हनु ेगरेको दखुदार्ी घटनाहरु दार्ाा गाउँपालिका बालसिे भोग्न ुपरेको 
छ । भगुोिको असर्ान वििरण िथा पागो, ििौटे र्ाटोिे भररएको चट्टानर्कु्त र्स गाउँपालिकार्ा 
पिुाार्ार विकास गनुा सरे्ि सर्स्र्ाको रुपर्ा रहेको छ । िस कारण पिुाार्ार विकास संगै विपििन्र् 
घटनाहरुर्ा पलन गणुात्र्क िवृि हदैु गएको छ । विपदको िोजखर् कर् गना िोजखर् न्रू्लनकरणका 
सचेिनार्िुक गलिविलर्हरु सञ्चािनका साथै संरचनात्र्क न्रू्लनकरणको आिश्र्क देजखन्छ । र्स 
गाउँपालिका क्षते्रका विपदका िोजखर्पणुा स्थानहरुको पवहचान गरी र्सको स्पष्ट स्थानीर् विपद् र्ोिना 
िर्ार गरी रोकथार्र्ा िागेको खण्डर्ा भविष्र्र्ा विपद्का घटनाहरु न्रू्न हनु,े उद्दार कार्ार्ा 
प्रभािकाररिा आउन,े िनर्नको क्षलि कर् हनु ेदेजखन्छ। 

चाि ुआ.ि. 2079/80 र्ा २079 पौष र्सान्ि सम्र् र्स पालिका क्षते्र लभत्रका २९ िना विपद्  
बाट प्रभाविि घरपररिारिाई उद्दार राहि िथा पनुास्थापना खचा विपद व्र्िस्थापन कोष र्ाफा ि रु. 
३45000।- ( अक्षरुवप लिन िाख पैिालिस हिार र्ात्र ), 29 घरपररिारिाई औषलर् उपचारको 
िालग अन्र् सार्ाजिक सहार्िा व्र्जक्त िथा संस्था सहार्िा कोष र्ाफा ि रु. 198000।-(अक्षरुवप 
एक िाख अन्ठानब्बे हिार र्ात्र ) , 44 घर पररिारिाई ५० थान त्रीपाि  िथा खाद्यान्न सार्ाग्री 
राहि स्िरुप प्रदान गररएको छ ।र्स गाउँपालिकार्ा गभािलि, सतु्केरी िथा अलि विपन्न 
नागररकहरुिाई लनशलु्क एम्ििेुन्स सेिा प्रदान गररएको छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 



आ.ि. 079/80 को पौष र्सान्ि सम्र्र्ा र्स विपद व्र्िस्थापन शाखाबाट प्रदान गररएको राहि िथा 
आलथाक सहार्िाको वििरण 

 29 िनािाई रु.380000(अक्षरुवप लिन िाख अलस हिार र्ात्र ) राहि वििरण गररएको । 

 29 िनािाई रु.198000 (अक्षरुवप एक िाख अन्ठानब्बे हिार र्ात्र ) आलथाक सहार्िा प्रदान 
गररएको । 

 44 िनािाई लत्रपाि वििरण गररएको । 

 1 िनािाई खाद्यान्न सार्ाग्री वििरण गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



विपद् व्र्िस्थापन कोष संचािन िथा व्र्िस्थापन कार्ाविलर् २०७४ को दफा ९ बर्ोजिर् गठन 
भएको दार्ाा गाउँपालिका अन्िगािको स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सलर्लिको वििरण:- 

 

क्र.सं. पदालर्कारीको नार्थर  पद  कैवफर्ि  
१. लनर् बहादरु के.सी. अध्र्क्ष, (दार्ाा गाउँपालिका अध्र्क्ष )  
२. िनुा र्ल्ि चन्द  सदस्र्, (दार्ाा गाउँपालिका उपाध्र्क्ष )  
३. रेशर् ओिी  सदस्र्, (प्रर्खु प्रशासकीर् अलर्कृि दार्ाा 

गाउँपालिका ) 

 

४. शेर बहादरु चन्द  सदस्र्, (इिाका प्रहरी कार्ाािर् दार्ाा 
इन्चािा )  

 

५. रेििी कुर्ारी कार्ी  सदस्र्, (कार्ापालिका सदस्र्)   
६. अनन्ि प्रसाद शर्ाा सदस्र्, (रेडक्रस दार्ाा शाखा )  
७. प्रकाश शर्ाा  सदस्र्, पत्रकार   
८. सेलिरार् रोकाहा सदस्र्, सर्ािसेिी  
९. खरु् बहादरु के.सी  सदस्र् सजचि, विपद् व्र्िस्थापन शाखा 

प्रर्खु  
 

  



आ.ि. २०७९/८० र्ा २०७९ साि पौष र्सान्ि  सम्र्र्ा दार्ाा गाउँपालिका क्षते्रलभत्रका विलभन्न 
ठाउँहरुर्ा भएका विपद घटनाबाट प्रभावििहरुिाई राहि प्रदान गररएको वििरण :- 

क्र.सं. राहि प्राप्त गने 
व्र्जक्त/संस्था 

स्थार्ी ठेगाना राहि प्रदान गररएको वििरण राहि 
बापिको 
रकर् रु. 

कैवफर्ि  

१ िक्ष्र्ण बढुाथोकी  दार्ाा ६ वकर्टुाकुरा चट्याङको कारण ३ बाख्रा, १ 
िोका, १ पाठाको र्तृ्रू् भएको 

१००००  

२. डम्िर बढुाथोकी दार्ाा ४ रालर्डाँडा घर पणुा रुपर्ा क्षलि भएको ३००००  
३. चन्रकिा सनुार  दार्ाा १ कोटगाँउ घर पणुा रुपर्ा क्षलि भएको ३००००  
४. पसु्िक वि.क. दार्ाा ३ िेरुखेि  लनिको छोरी आरोवह वि.क. 

को दार्ाा खोिार्ा डुिेर र्तृ्रू् 
भएको 

५००००  

५.  विर्िा बढुाथोकी  दार्ाा ६ वकर्टुाकुरा पवहरोिे घरको सार्ान्र् क्षलि 
भएको 

५०००  

६. िाि बहादरु वि.क. दार्ाा ६ सल्र्ान  आगँनर्ा पवहरोिे क्षलि 
परु्ााएको 

५०००  

७. लगर् बहादरु खत्री दार्ाा ५ सल्र्ान  घर पणुा रुपर्ा क्षलि भएको  ३००००  
८. िर् बहादरु खत्री  दार्ाा ५ सल्र्ान  आगँन भालसएको  ५०००  
९. साउने कार्ी  दार्ाा २ सल्र्ान  पवहरोिे घरको विच भागको 

गारो भत्कीएको  
१००००  

१०. र्कुुन्द प्रशाद शर्ाा  दार्ाा २  खेि परुरएको ५०००  
११. िािे ििी  दार्ाा २  खेि परुरएको  ५०००  

१२. कर्िा कार्ी  दार्ाा २  घरको क्षलि भएको (छानो 
उडाएको) 

५०००  

१३. नोख ुििी  दार्ाा ३  हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको  

५०००  

१४. र्ान बहादरु के सी  दार्ाा २  हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

१५. ठेरो कार्ी  दार्ाा २  हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

५०००  



१६. वटकारार् खत्री  दार्ाा ३  हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

५०००  

१७. र्न बहादरु रोकार्  दार्ाा ३  हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

१८. कृष्ण चन्द  दार्ाा १ 
भदािेखोिा  

हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

१९. पारभिा खत्री  दार्ाा ५ ििेखका   हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

२०. िलु्से खड्का  दार्ाा ५ ििेखका   हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

२१. भइुिी खत्री  दार्ाा ५ ििेखका   हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

२२. र्नलसंह खत्री  दार्ाा ५ ििेखका   हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

२३. बसृ्र्ा खत्री  दार्ाा ५ ििेखका   हािाहरुीिे घरको छानो 
उडाएको 

१००००  

२४. वहरािाि बोहरा  दार्ाा ४  रुख ढल्दा च्र्ावपएर र्तृ्रू् 
भएको  

५००००  

२५. नरे कार्ी   घरको छाना उडाएको  ५०००  

२६. नरेन्र खड्का  दार्ाा ५   १००००  

२७. लििक बहादरु 
खड्का  

  १००००  

२८. बि ुखड्का  दार्ाा ५   १००००  

२९. र्ज्ञ बहादरु खत्री  दार्ाा ५   १००००  

 



चाि ु आ.ि. २०७९/८० को लर्लि २०७९ साि पौष र्सान्ि सम्र्र्ा दार्ाा 
गाउँपालिकाका विपन्न नागररक िथा घरपररिारिाई औषलर् उपचारको िालग  

"गाउँपालिका अध्र्क्ष बाट प्रदान गररन े आलथाक सहार्िा कोष संचािन कार्ाविलर्, 
२०७७"  बर्ोजिर् वििरण गररएको राहिको वििरण :- 
 

क्र.सं. राहि प्राप्त गने 
व्र्जक्त/संस्था 

स्थार्ी 
ठेगाना 

राहि प्रदान गररएको वििरण राहि िापिको 
रकर् रु. 

कैवफर्ि 

१. वकस्र्ि र्ल्ि दार्ाा ६  र्तृ्रू् १००००  
२. नर बहादरु वि.क. दार्ाा ३  र्तृ्रू् १००००  
३. लसिा बस्नेि  दार्ाा ६  पाठेघरको अपरेसन भएको  ५०००  
४. नन्दी र्ल्ि दार्ाा ६ र्गृौिा १००००  
५. कृवष्टना खड्का  दार्ाा ५  दिैु हाि भाजचएको  १००००  
६. रािन थापा कार्ी  दार्ाा ६  आखँा सम्िन्र्ी सर्स्र्ा  ५०००  
७. खिे सनुार  दार्ाा ५  एउटा हाि भाजचएको  ५०००  
८. रेजिना के सी  दार्ाा ५  क्यान्सर  १००००  
९. चणुा बहादरु खत्री  दार्ाा ५  रे्रुदणड भाजचएको  १००००  
१०. विर्िा रोकार्  दार्ाा १  र्गृौिा  १००००  
११. अर्िृा रोकार्  दार्ाा १  औषलर् उपचार खचा १००००  
१२.  ददपक कार्ी  दार्ाा ६  आलथाक सहार्िा  १००००  
१३. र्नोि कार्ी  दार्ाा ६  आलथाक सहार्िा  १००००  
१४. आशा बोहरा  दार्ाा ४  र्टुुरोग  ५०००  
१५. कर्ारो कार्ी  दार्ाा ६  सगुर प्रसेर ५०००  
१६. पवित्रा ििी  दार्ाा १  आलथाक सहार्िा  ५०००  
१७ िर्रार् कार्ी  दार्ाा २  आलथाक सहार्िा  ५०००  
१८. र्न बहादरु साकी  दार्ाा ३  आलथाक सहार्िा  ५०००  
१९. लनर्ािा राना खड्का  दार्ाा ३  पक्षघाि  ५०००  
२०. रेशर्ी कार्ी  दार्ाा ६  र्गृौिा  ५०००  
२१. कर्िा र्ल्ि  दार्ाा ४  हाडिोनी  ५०००  
२२. नन्दरार् दर्ाई  दार्ाा ५  शाररररक रुपर्ा घाइिे भएको  ५०००  
२३. र्ोहन बढुाथोकी  दार्ाा ४  शाररररक रुपर्ा घाइिे भएको  ५०००  



२४. रुर बहादरु थापा  दार्ाा ४ शाररररक रुपर्ा घाइिे भएको  ५०००  
२५. बि बहादरु बढुाथोकी  दार्ाा ६  रे्रुदण्ड  ८०००  
२६. कररस्र्ा के सी  दार्ाा ५  र्टु ५०००  
२७. सकेनी रािि  दार्ाा ४  फोक्सो  ५०००  
२८. िई कुर्ारी के सी  दार्ाा ५  आलथाक सहार्िा  ५०००  
२९  गोर्लि शाही  दार्ाा ५  आलथाक सहार्िा  ५०००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

लर्लि २०७९ साि श्रािण र्वहना देजख २०७९ पौष र्वहना सम्र् दार्ाा गाउँपालिका 
के्षत्रलभत्रका विलभन्न ठाउँहरुर्ा भएका विपद घटनाबाट प्रभाविि घरपररिारहरुिाई 
सार्ग्री स्िरुप राहि प्रदान गररएको वििरण :- 

क्र.सं. राहि प्राप्त गनेको 
नार्थर  

स्थार्ी ठेगाना  राहि सार्ाग्रीको 
वििरण  

पररर्ाण कैवफर्ि  

१ सलुनिा विक  दार्ाा १  त्रीपाि  १ थान   
२. वहरा नेपािी  दार्ाा १  त्रीपाि १ थान   
३. रुपक ििी  दार्ाा १  त्रीपाि १ थान   
४. पम्फा ििी  दार्ाा १  त्रीपाि १ थान   
५. वहरी कटुिाि  दार्ाा १  त्रीपाि १ थान   
६. वहरा वि क दार्ाा ४  त्रीपाि १ थान   
७. ५ नं िडा कार्ाािर् दार्ाा ५  त्रीपाि ४ थान   
८. ििुसी चनारा  दार्ाा २  त्रीपाि १ थान  
९. रञ्जना ििी सनुार  दार्ाा २  त्रीपाि १ थान   
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